Додаток 1.
Цитати зі статті «На кого работают украинские экологи» від 31.01.2015 та коментарі

експертів НЕЦУ.

1.

«Вместо этого Национальный экологический центр Украины (НЭЦУ), опираясь на ту же
Конвенцию Эспо, требует от украинского «Энергоатома» согласовать с россиянами продления
сроков эксплуатации двух энергоблоков на Запорожской АЭС. Запрос НЭЦУ датирован 8 января
2015 года.»

НЕЦУ не надсилав НАЕК «Енергоатом» ніяких запитів від 8 січня 2015 року. Автор статті навіть не
спромігся відкрити листа НЕЦУ, розміщеного на сайті http://necu.org.ua/zapyt-netsu-do-naekenerhoatom-otsinky-vplyvu-na-dovkillya-zaporizkoyi-aes/ інакше б він побачив що:

а) запит не містить ніяких вимог щодо консультування із Росією (такої вимоги не містить
жоден інший документ авторства НЕЦУ);
б) цей запит щодо здійснення оцінки впливу на довкілля стосується не двох блоків Запорізької
АЕС, а першого блоку ЗАЕС та другого блоку ЮАЕС;
в) запит датовано 24 грудня 2014;

2.

«Украинские экологи, используя нормы международной Конвенции Эспо, должны были первыми
потребовать от россиян консультаций с украинской стороной о возможных рисках, которые несет
нашей стране новый энергоблок. Однако ничего не произошло. Ростовская АЭС абсолютно не
интересует наших борцов с «ядерной угрозой».»

Росія не є стороною Конвенції Еспо, бо вона її не ратифікувала. Інформація про це є доступна на
офіційному сайті конвенції: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?
src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-4&chapter=27&lang=en
Відповідно Росія не несе зобов’язань (консультуватися із сусідніми крахнами) та не має привілеїв
(щоб із нею консультувалися інші,зокрема й Україна);
3.

«А вот протестующий против атомной энергетики НЭЦУ сам получает гранты от того же
ЕБРР. Только посредством европейской организации Bankwatch. Интересный момент: организация
не прочь получать деньги от донора и одновременно его дискредитировать»

НЕЦУ та Bankwatch ніколи не отримувати фінансування від ЄБРР. Інформація щодо структури
фінансової підтримки Bankwatch доступна на сайті організації http://bankwatch.org/about-us/donorsfinances
4.

«Под сомнение можно также поставить беспристрастность экологов при проведении последней
информационной кампании по энергоэффективности Energy Evolution, где донорами кампании
выступили сеть АЗС WOG, принадлежащая Игорю Еремееву, сеть автозаправок "БРСМ-Нафта",
тесно связанная с беглым министром правительства Азарова Эдуардом Ставицким (теперь –
другом Путина Розенбергом). Вы верите, что этой группе инвесторов действительно нужна
энергоэффективность?»

НЕЦУ не бере грошей для фінансування своєї діяльності від жодних комерційних організацій. НЕЦУ
звертається за підтримкою лише до тих донорів, які не диктують свої умови щодо тематики нашої
діяльності. Перелік усіх донорів НЕЦУ є у вільному доступі на сайті НЕЦУ
http://necu.org.ua/about/donory/

Energy Evolution - це волонтерський проекту, підтриманий НЕЦУ. Згадані у статті АЗС WOG та АЗС
WOG не є донорами проекту Energy Evolution. Їх логотипи розміщені на сайті проекту у зв’язку з тим,
що вони розмістили у себе, зокрема на своїх заправках, матеріали кампанії Energy Evolution.

